
Licens för partiell kopiering och användning av verk som har 
publicerats i tryckt format eller med rättsinnehavares tillstånd 
gjorts tillgängliga för allmänheten på internet och som skyddas 
av upphovsrättslagen (404/61).

1 § Licensens tillämpningsområde
Denna licens gäller sådan småbarnspedagogik som avses i lagen 
om småbarnspedagogik (36/1973).

Licensen gäller med nedan nämnda avvikelser verk från alla 
de områden inom vilka Kopiostos medlemsorganisationer är 
verksamma. Kopiosto rf:s medlemsorganisationer listas i en 
bilaga till licensvillkoren.

2 § Definitioner
I dessa licensvillkor avses med:

Elever personer som deltar i den småbarnspedagogik som 
ordnas av licenstagaren.

Inspelning en digital inspelning som gjorts av undervisnings-
tillfället.

Licenstagare ett daghem eller en annan anordnare av 
småbarnspedagogik.

Lärare även barnträdgårdslärare, barnskötare eller andra som 
är anställda av licenstagaren.

Musikaliskt verk noter, tabulaturer, sångtexter, komponerad 
text eller annat motsvarande musikaliskt verk i tryckt eller 
elektroniskt format.

Publikation sådana publikationer som har tillverkats med 
tryckteknik eller motsvarande, såsom enskilda tidningar eller 
böcker samt verk som med rättsinnehavarens tillåtelse gjorts 
tillgängliga för allmänheten på internet.

Slutet informationsnätverk ett informationsnätverk som 
endast licenstagarens lärare, elever och övriga personal har 
tillgång till.

Undervisningsgrupp en grupp elever som samtidigt deltar i 
samma undervisningstillfälle, till exempel en daghemsgrupp.

Verk ett litterärt verk eller bildkonstverk eller en del av det som 
skyddas av upphovsrättslagen, inklusive musikaliska verk i 
grafisk form, fotografier som avses i § 49 a i upphovsrättslagen 
och kataloger eller databaser som avses i upphovsrättslagens 
49 §.

3 § Tillåten användning
Läraren får på nedan nämnda villkor
 - kopiera tryckta publikationer genom fotokopiering,   
   skanning
   eller motsvarande metoder,
 - skriva ut och lagra publikationer och verk i digitalt format
 - samt göra kopior som framställts med denna licens tillgäng-
   liga digitalt för läraren och undervisningsgruppen        
        oberoende av  tid och plats.

Licensen gäller kopiering och användning av en lärares kopior, 
under en lärares handledning eller på en lärares initiativ.

Lärare får kopiera inhemska och utländska publikationer som 
omfattas av denna licens samt med rättsinnehavarens tillstånd 
verk som gjorts tillgängliga för allmänheten på internet enligt 
nedanstående villkor.

4 § Tillåtna användningsändamål
Verk får kopieras för att komplettera undervisningsmaterial och 
läromedel samt läggas till som en del av lärarens egenhändigt 
gjorda undervisningsmaterial, eller användas i elevernas 
arbeten.

Kopior får inte användas för verksamhet som konkurrerar 
med eller ersätter läromedel eller produkter som har getts 
ut i tryckt eller elektroniskt format, till exempel genom 
att skapa materialbanker som tjänar undervisningen eller 
småbarnspedagogiken.

Licensen gäller inte framställning av verksexemplar för 
publikationsverksamhet.

5 § Den tillåtna kopieringens omfattning
Tryckta publikationer
Ur en tryckt publikation får man under ett läsår för samma 
undervisningsgrupp ur samma publikation
 - fotokopiera eller på motsvarande sätt kopiera högst 20   
   sidor från samma publikation, dock inte mer än hälften av  
    publikatinen.
 - Från publikationer som innefattar noter får man kopiera   
    högst 10 sidor.
 - skanna eller på motsvarande sätt kopiera högst 5 sidor från
         samma publikation, dock inte mer än hälften av publika-
         tionen.
 
Digitala verk
Ur samma digitala publikation eller webbplats får man under 
ett läsår för samma undervisningsgrupp 
 - skriva ut högst 20 sidor,
 - kopiera högst 20 sidor som motsvarar en sida av storleken    
    A4 och
 - kopiera ur en e-bok högst 5 sidor, dock inte mera än   
    hälften av publikationen.

Licensen gäller inte material vars användningsrätt baserar 
sig på en licens eller ett avtal, till exempel elektroniska 
undervisningsmaterial. Om inte något annat följer av det ovan 
nämnda avtalet eller villkoren eller dess licensvillkor, kan man 
dock enligt denna licens kopiera litterära verk som publicerats i 
elektroniskt format (e-böcker), såsom skön- eller facklitteratur 
och bilder som ingår i böckerna.

Andra villkor som berör omfattning av kopiering
Om kopieringen gäller en bild, artikel eller motsvarande 
som finns på en enskild sida i en tryckt publikation räknas 
kopieringen av denna som kopiering av en sida. Även kopiering 
av en enskild bild på en webbplats räknas som kopiering av en 
sida.

Av SFS-standarder eller publikationer som innehåller dem får 
man kopiera högst 10 % av publikationen eller totalantalet sidor, 
dock inte mera än 20 sidor. Denna licens gäller inte i situationer 
då  målet för kopieringen är enbart standardens huvuddel, som 
t.ex. en väsentlig tabell, bild eller dylikt.

Den tillåtna omfattningen får inte överskridas ens då kopiering 
ur samma publikation åt samma undervisningsgrupp sker i 
flera omgångar under samma läsår.

Läraren kan per kopieringstillfälle tillverka högst en mängd 
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kopior som motsvarar antalet elever som undervisas plus några
exemplar för sig själv.

6 § Användning av kopior i undervisning
Kopior som tillverkats genom denna licens får delas ut till 
undervisningsgruppen som papperskopior eller sparas 
på en minnessticka, dator, slutet nätverk eller annan 
lagringsplattform förutsatt att kopiorna enbart är tillgängliga 
den undervisningsgrupp som kopiorna tillverkats för. Man kan 
även ge kopiorna åt en annan lärare att användas, ifall lärarna 
samarbetar under undervisningstillfället.

Kopiorna får visas eller på andra sätt framställas för eleverna 
som är närvarande vid undervisningstillfället. Kopiorna får 
också visas vid ett 
av licenstagaren ordnat avgiftsfritt evenemang genom 
projicering, visning eller på motsvarande sätt, där publiken 
huvudsakligen består av licenstagarens personal och elever 
samt deras anhöriga.

Kopiorna kan förmedlas till undervisningsgruppen genom att 
spara dem i ett slutet nätverk som enbart undervisningsgruppens 
lärare och elever har tillgång till. Kopiorna får vara tillgängliga 
för undervisningsgruppen under hela läsåret. Läraren får 
dock förvara kopiorna som hen gjort för senare licensenlig 
användning såvida de enbart är tillgängliga för hen själv. Att 
använda kopiorna på nytt enligt licensen räknas som en ny 
användning av materialet.

7 § Material som inte omfattas av licensen
Denna licens gäller inte för
a) arbets- och övningsböcker eller facitböcker,
b) inhemska skådespelsmanuskript; man får dock fotokopiera 
och 
skriva ut inhemska skådespelsmanuskript,
c) internationella standarder,
d) framföranden av litterära och musikaliska verk och 
inspelningar av dessa, t.ex. ljudböcker och cd-skivor,
e) dataprogram,
f) audio- och audiovisuella verk, såsom musik, filmverk och 
radio- och tv-program,
g) verk som delats mellan privatpersoner på sociala media i 
kommuni-
kationssyfte, till exempel på diskussionsforum, bloggar eller 
tjänster för fotodelning, och inte heller
h) verk eller publikationer som rättsinnehavaren förbjudit 
användningen av genom denna licens. Information om sådana 
verk eller publikationer finns på Kopiostos webbplats www.
kopiosto.fi.

Licensen gäller inte heller material vars användningsrätt 
baseras på annat avtal eller annan licens, t.ex. elektroniska 
läromedel.

Rättsinnehavare kan lägga till sådana verk eller publikationer 
till denna licens som inte i övriga fall skulle omfattas av 
den. Information om dessa verk finns att få i ett register som 
upprätthålls på Kopiostos webbplats.

8 § Övriga kopieringsvillkor
En kopia av ett verk får tillverkas ifall läraren eller licenstagaren 
äger den tryckta publikationen eller motsvarande material som 
är mål för kopieringen eller på annat sätt lagligt fått tillgång till 
materialet.

Verket, verkets innehåll eller kopian eller filen som tillverkats 
får inte bearbetas eller ändras. Kopiorna får inte sparas i en 
databas eller materialbank.

Kopiorna får inte saluföras.

Licenstagaren är skyldig att säkerställa att informationsnätverket 
uppfyller licensvillkorens definition på ett slutet nätverk.

9 § Uppgifter om publikationen och upphovsmannen
Då kopior används ska upphovsmannens, publikationens och 
utgivarens eller förläggarens namn, publikationens nummer 
och utgivningsåret antecknas på kopian. I kopieringskom-
binationer ska alla verk som använts omnämnas.

10 § Förbud mot kopiering
Rättsinnehavarna har rätt att förbjuda kopiering av sitt verk, och 
licenstagaren måste följa dessa förbud. Om rättsinnehavarna 
anmäler kopieringsförbuden till Kopiosto, utarbetar Kopiosto 
utan dröjsmål en förteckning över de rättsinnehavare och verk 
som förbuden gäller. Uppgifter om dessa rättsinnehavare och 
verk finns på Kopiostos webbplats.

11 § Stämpling av kopiorna och rapportering
Digitala kopior som tillverkats utgående från denna licens kan 
stämplas och/eller rapporteras med hjälp av stämplingstjänsten 
på Kopiostos webbplats. Uppgifterna från stämplingen och 
rapporteringen används för att fördela ersättningar till 
rättsinnehavarna.

12 § Granskningsrätt
Kopiosto eller en person som Kopiosto har utsett har rätt att vid 
en tidpunkt som överenskommits med licenstagaren granska 
de kopior som tillverkats genom denna licens som sparats 
på licenstagarens lagringsplattformer eller slutna nätverk. 
Dessutom har Kopiosto rätt att be licenstagaren lämna in en 
utredning om tillämpningen av licensvillkoren i licenstagarens 
verksamhet.

13 § Avtalsbrott
Kopiosto har rätt att säga upp licensen att upphöra omedelbart 
om licenstagaren byter mot licensvillkoren.

14 § Licensens ikraftträdande
Denna licens träder i kraft när licenstagaren har betalat 
ersättning i enlighet med rekommendationsavtalet mellan 
Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf. Licensens 
giltighetstid finns angiven i licensdokumentet.

15 § Licensvillkorens giltighetstid
Dessa licensvillkor är i kraft från och med 1.1.2018.
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Kopiosto, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
puh. 09 4315 2320 | www.kopiosto.fi | FO-nummer 0414755-2.

1. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry
2. AKAVA ry, Centralorganisationen för högutbildade i Finland
3. Animaatioklinikka -Suomen animaationtekijät ry
4. Chefredaktörernas förening rf
5. Fackförbundet för Teater och Media Finland
6. Film och Mediearbetarnas Förbund Finland rf
7. Finlands dans och circuskonstnärer rf
8. Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
9. Finlands facklitterära författare rf
10. Finlands Förlagsförening rf
11. Finlands Journalistförbund rf 
12. Finlands kritikerförbund rf 
13. Finska Musikerförbund rf
14. Finlands Radio- och Tv-reportrar rf 
15. Finlands Scenografförbund rf
16. Finlands Skådesspelarförbund rf
17. Finlands svenska författareförening rf (FSF)
18. Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
19. Finland Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund
20. Finlands Tekniska Förlagsförening rf
21. Finlands Tonsättare rf
22. Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf
23. Finlands ungdomsförfattare rf 
24. Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf

25. Finlands översättar och tolkförbund 
26. Finnfoto, Finlands Fotoorganisationer rf
27. Finska Musikförläggareförening rf
28. Freelance Mediearbetarna rf
29. Förbundet för vetenskapspublisering i Finland rf
30. Förening för finska tonsättare och textförfattare
31. Grafia - Förening för designers av visuell  
 kommunikation i Finland
32. GRAMEX – upphovsrättsförening för  
 utövande artister och ljudupptagningsproducenter rf
33. Illustratörerna i Finland rf
34. Konstnärernas på det visuella området upphovsrättsförening,   
 Kuvasto rf
35. Konstnärsgillet i Finland rf
36. Konstnärsorganisationernas samarbetsförening Forum Artis rf
37. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
38. Radio- och televisionsredaktörernas förbund rf
39. Serieskaparna i Finland rf
40. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
41. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
42. Suomen Kirjailijaliitto ry 
43. Tidningarnas Förbund rf
44. Tidskifternas Förbund rf 
45. Tv-kuvaajat ry

Kopiosto rf:s medlemsorganisationer


